REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradonačelnik
Klasa: 363-03/18-01/07
Urbroj: 2155/01-02-19-3
Omiš, 15. ožujka 2019.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“, broj
4/09, 9/10, 2/13, 10/13 i 8/18), i na temelju čl.95. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), Gradonačelnik Grada Omiša, donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi i
dostavlja Gradskom vijeću Grada Omiša.
Predlaže se Gradskom vijeću donošenje Odluke u obliku i sadržaju kao u
prilogu ovog zaključka.
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Zora LelasKović, dipl.oec.

GRADONAČELNIK
Ivo Tomasović, dipl.oec., v.r.

OBRAZLOŽENJE
Prilikom pripreme novih rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade temeljem
Odluke o komunalnoj naknadi Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 8/18)
utvrđeno je
- da je prema zadnjim izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi, naselje Blato
n/C treba biti smješteno u III zoni (članak 6. Odluke);
- da nije moguće osigurati dostavu svih računa/uplatnica prije roka dospijeća iz
čl.9.st.1. Odluke pa se predlaže da dospijeće bude do 30.6. odnosno do
30.12.;
- da ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi prema dosadašnjim
odlukama nisu bili oslobođeni plaćanja komunalne naknade (čl.11. st.1.t2.).
Slijedom navedenog, predlaže se donijeti izmjenu Odluke o komunalnoj naknadi.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD OMIŠ
Gradsko vijeće
Klasa: 363-03/18-01/07
Urbroj:2155/01-01-19-4
Omiš,
2019.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“, /09, 9/10,
2/13, 10/13 i 8/18), i na temelju čl.95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine broj 68/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na . sjednici održanoj 2019. godine,
donijelo je
ODLUKA o IZMJENI Odluke
o komunalnoj naknadi

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Omiša“8/18), u članku 6., st.3.,
na kraju al.III. dodaju se riječi „Blato n/C“
U članku 6. st. 3. al.IV. riječi „i Blato n/C“ brišu se.
Članak 2.
U članku 9. stavak 1. izraz „15. lipnja“ mijenja se i glasi „30. lipnja“, a izraz „15. prosinca“
mijenja se i glasi “30. prosinca“.
Članak 3.
U članku 11. stavak 1. točka 2. briše se.
U članku 11. točka 3. postaje točka 2., točka 4. postaje točka 3., točka 5.postaje točka 4.,
a točka 6 postaje točka 5.

Članak 4.
Ove Izmjene Odluke o komunalnoj naknadi stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada
Omiša.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Zvonko Močić, dr.med.

